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      Kallelse till Ålandsgillets årsmöte   
                  lördagen den 11 februari 2017 kl. 15.00  
                 i Bagarmossen Folkets Hus - Lillåvägen 44, den lilla salen 

 

    Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari och skickas till: 

    Ålandsgillet c/o Lindblom 

    Nordströmsväg 5, 5 tr. 142 60 Trångsund  

 

 

  Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på mötet 

  Valberedningen är klar med sitt förslag till styrelse och revisorer  

 

 

  Styrelsens förslag till mötesordförande är Bengt Svensson 

 

 

  Som sekreterare föreslår styrelsen Magnus Lindblom  

 

 

Efter mötet bjuder Ålandsgillet på mat med vin och kaffe & kaka. 

Allt under trevliga former och i trevligt sällskap. 

 

Anmälan till Asta på tfn: 08-374750 /  0708-374750 eller info@alandsgillet.se senast den 6 februari.  

 

 

Årsmötet är medlemmarnas möte så ta chansen att vara med och påverka.                                                                                                

 

Du är Varmt Välkommen att förena nytta och nöje! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vänd  
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Blänkare……. 

Åbolandsgillet: 

    Fredagsmys den 10 mars på Agnes Lagerstedts gata 6 i Fruängen 

       Start kl. 14.00 med kaffe och kaka 

 5-kamp inomhus med enkla trevliga hjärnjympa-grenar i lag.  

 Frågesport i lag 

 Middag ca kl. 18  

 Kortspel, sällskapsspel och annat för den som vill fortsätta kvällen  

 

      Kalaset och nöjet till självkostnadspris 100:- per person 

      Anmäl dig på tfn: 0704- 919 460 senast onsdagen innan. 

     Alla är varmt välkomna! 

 

Nylandsgillet: 

Höstens program för daglediga – med en rad spännande kvinnor! 
 På Timmermansgården kl. 14.00, Timmermansg. 46     Kontaktperson Ami, 08-36 44 46. 

 2.2     Marianne Rådström presenterar konstnären Ellen Theslef, en finlandssvensk modernist 

 16.2  ”Den eviga staden samt Pompeji – den förlorade staden”. Sara Ahlbom har varit ut och rest 

 2.3    Alexander Uggla berättar om tre veckor på ett räddningsfartyg i Medelhavet. 517 personer 

           räddades. Många överlevde inte, men att stanna i Libyen hade också inneburit en säker död.  

 16.3  Mona Westerlund Lindberg är från Sarfsalö i Pernå, bosatt i Kungsängen och sjukhuspräst på 

           på Karolinska i Solna. Hon var 2016 bataljonspastor i svenska FN-styrkan i Mali. 

           Ett ovanligt och spännande uppdrag vi får höra mer om.   

          Vi hälsar alla hjärtligt välkomna! 

 

Grannfolket:  

Spelar pjäsen ”En teaterkomedi” på Folkcentrum i Hjorthagen (direkt vid tunnelbaneuppgången) 

Premiär den 11/3 och sedan 12,17,18,19, 24,25 och 26, alla föreställningar kl.19.00.   

Anmäl dig till Ingegerd på tfn. 08-393 887 eller till ingerninni@yahoo.se 

Biljetten köper du på plats för 150:-. Varmt välkommen! 

 

Vårens stora begivenhet: 

      Vårfest med tre föreningar! 

 Ålandsgillet, Åbolandsgillet och Nylandsgillet  

 i Bagarmossens Folkets hus lördagen den 25 mars kl. 14.00 

 Middag med dans samt eventuellt programinslag 

 Detaljer i nästa utskick, men boka tiden i kalendern redan nu 

____________________________________________________ 
Ålandsgillets kontaktuppgifter: 

e-post           info@alandsgillet.se 

Ordförande   Asta Måbrant  tfn 08-37 47 50 , 0708-37 47 50 

Plusgiro        158868-0 

Hemsida        www.alandsgillet.se    
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